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عبدالعزيز العجاجي، مدير تنفيذي

وقد .  السيد عبدالعزيز العجاجي ھو الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي السعودية•
وھو بصفته الرئيس التنفيذي مسؤول عن . 2017التحق بمورغان ستانلي في يونيو 

.جميع قرارات اإلدارة اليومية وتنفيذ استراتيجية الشركة في المملكة العربية السعودية

كان العجاجي قبل التحاقه بمورغان ستانلي مديراً تنفيذياً ورئيساً للعمليات المصرفية •
وقاد بصفته تلك عمليات التغطية والتكوين لمنتجات .  للشركات في جي بي مورغان

وقبل ذلك . متعددة، مثل التمويل واألسواق وإدارة األصول وإدارة النقد وتمويل التجارة
عمل في البنك السعودي البريطاني، حيث كان مسؤوالً عن تغطية كبار العمالء من 

.الشركات

سنة وتشمل التمويل واالئتمان وخدمات  15يمتلك السيد العجاجي خبرة مصرفية تمتد •
.الخزينة وتمويل التجارة

وھو حاصل على شھادة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلية مينلو في كاليفورنيا •
.بالواليات المتحدة األمريكية

الرئيس التنفيذي
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اداريتيرنان أورورك، مدير 

باإلنابة ستانلي والرئيس التنفيذي تيرنان أورورك ھو مدير إداري بشركة مورغان / السيد•
األسھم للشركة وتداول مبيعات العمال أمسؤولية يتولى و. ستانلي السعوديةلمورغان 

.المستقلةفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وروسيا ومنطقة رابطة الدول 

الحالية اإلشراف على جميع المبيعات والتداول في أسواق ومن ضمن مسؤولياته •
باإلضافة إلى رئيس األسھم المحلية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

.السعوديةالوساطة في المملكة العربية 

.  على برنامج محللي األسھم 2001أورورك إلى الشركة في أغسطس / انضم السيد•
. 2015في  اداريًا، وأخيًرا مديًرا 2010، ثم مديًرا تنفيذيًا في 2006وُعين نائبًا للرئيس في 

تمتد حيث خبرته في المجال  .السعوديةإلى الرياض، بالمملكة العربية  2011انتقل في 
.  سنة16ألكثر من 

تخرج السيد أورورك في كلية ترينيتي، دبلن، حاصال على درجة البكالوريوس في •
  .األوسطويقيم حاليًا في الشرق . األعمال واللغة الروسية

في منطقة الشرق األوسط وشمال  في األسھم والتداولقسم المبيعات رئيس 
أفريقيا وروسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة

 



3

مدير تنفيذيبن علي العنقري، معتز

المصرفية تنفيذي بشركة مورغان ستانلي ورئيس معتز العنقري مدير / السيد•
وديون أسھم وھو مسئول عن تنظيم وتنفيذ  .ان ستانلي السعوديةغاإلستثمارية بمور

.اإلستشارات المالية في السعوديةومعامالت السوقيرأس المال 

،ويمتلك خبرة 2016مورغان ستانلي السعودية في معتز العنقري إلى / السيدانضم  •
مرموقة، إذ عمل  محلية سنوات في مؤسسات مالية 10مالية ومصرفية تمتد ألكثر من 

قبل إنضمامه لمورقان ستانلي، كمدير أول في إدارة المصرفية اإلستثمارية وتمويل 
معتز كرئيس وحدة في المجموعة / الشركات في سامبا كابيتال، وقبلھا عمل السيد

المصرفية للشركات بمجموعة سامبا المالية، ومساعد لنائب الرئيس في المجموعة 
مسؤول مخاطر في البنك ابتدأ مسيرته العملية كالمصرفية الشاملة بالبنك األھلي، و

.السعودي الفرنسي

معتز العنقري خبرة طويلة في السوق السعودي بتقديم اإلستشارات / السيديحمل •
.المالية والتمويلية للكثير من الشركات بالمملكة العربية السعودية

شھادة مالية وأيضا حاصل علي . األعمالفي إدارة البكالوريوس درجة على وھو حاصل •
. األمريكيةالمتحدة الواليات في  كورنيلجامعة من 

المصرفية اإلستثماريةرئيس 
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نجمل حسنين، مدير تنفيذي

نجمل حسنين ھو مدير تنفيذي بشركة مورغان ستانلي ورئيس قسم إدارة / السيد•
.  االستثمار وكبير مسؤولي أعمال االستثمار بصندوق أسھم مورغان ستانلي السعودية

، ويدير حاليًا 2007نجمل حسنين إلى مورغان ستانلي السعودية في / انضم السيد•
، وھو مسؤول عن اإلدارة وباإلضافة إلى أعمال استثمارية .إستراتيجية األسھم السعودية

.لإلدارةالشاملة 

حسنين مديًرا لالستثمار بمجموعة الملز، قبل انضمامه إلى مورغان / السيدعمل •
وقبل ذلك عمل محلال استثماريًا بشركة رنا لالستثمار،  وكان أحد أعضاء لجنة . ستانلي
. سنة 20في المجال تمتد ألكثر من خبرته و. االستثمار

نجمل حسنين شھادة المحلل المالي المعتمد ويحمل أيًضا درجة / يحمل السيد•
باإلضافة إلى بكالوريوس ، باكستانماجستير العلوم في اإلحصاء من جامعة كراتشي، 

.باكستان، للعلوم. ج.دكلية واإلحصاء منفي الرياضيات في العلوم مع تخصص 

رئيس قسم إدارة االستثمار
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أولمدير محمود، سيد

يشغل وھو ضمن صفوف اإلدارة العليا لدى مورغان ستانلي محمود سيد يعمل السيد •
تشمل المھام التي يضطلع . السعوديةستانليفي مورغان " المدير المالي"تحديًدا منصب 

 .الضريبيةبھا استناًدا إلى ھذا الدور األعمال التنظيمية واإلدارية وإعداد التقارير 

انضمامه إلى مورغان ستانلي السعودية، َعمل السيد محمود بوظيفة مشرف وقبل •
عاًما في مجال  20يتمتع السيد محمود بخبرة تمتد إلى . حسابات لدى مجموعة العيسى

.السعوديةعاًما من العمل في المملكة العربية  15اإلدارة والرقابة المالية، منھا 

وھو يحمل شھادة بكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة بنجاب في •
. الباكستان، وماجستير في إدارة األعمال من جامعة اإلدارة والتكنولوجيا في الباكستان

من ) CFM(ومدير مالي معتمد ) CMA(كما حصل على شھادتي محاسب إداري معتمد 
  .معھد المحاسبين اإلداريين في الواليات المتحدة األمريكية

المدير المالي 


